
 
 

Ata da 451ª reunião da COFIN 14/11/19       1 

ATA da 451ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2 

Data: 14/11/19, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS. 3 

Compareceram os membros que assinam a lista de presença, parte integrante desta ata. 4 

1- Análise das contas referente ao 3º Quadrimestre de 2019: Os membros presentes 5 

receberam e analisaram a documentação disponibilizada pelo Fundo Municipal.  6 

2- Documentos Recebidos nesta data: Prestação de Contas do HCSS competência 10/19. 7 

3- Encaminhamentos:  8 

3.1- Ao HCSS: 9 

a. Solicitamos providenciar o envio dos processos licitatórios que estão em execução no momento 10 

e, durante todo o 3º quadrimestre de 2019; 11 

b. Tendo em vista a necessidade de abertura de processo licitatório para contratação de 12 

empresas que prestam serviços médicos habituais, conforme a Lei 8.666/93, solicitamos 13 

providências a fim de regularizar a situação, bem como sejam investigados e responsabilizados os 14 

responsáveis pela dispensa de licitação para que possam ser tomadas as medidas cíveis, 15 

administrativas e penais, previstas em lei, bem como as financeiras para ressarcimento dos danos 16 

apurados.  17 

3.2- À FSPSS: solicitamos que seja informado se o SAMU atende situações emergenciais nos 18 

eventos diversos realizados no município. Fica alguma viatura de prontidão? 19 

3.3- À Sesau: a fim de esclarecer a situação descrita no Memo 279/2019 – SESAU-DESES/Ofício 20 

191/2019 – SESAU/GS, que responde o Ofício 152/2019 Comus, solicitamos: 21 

a. Quais secretarias estão utilizando do serviço? 22 

b. Relação dos eventos onde foram utilizados os serviços, com data, local e período; 23 

c. Descrição das situações de emergência onde foram utilizados os serviços, com data, local e 24 

período. 25 

3.4- Ao Fundo Municipal de Saúde: em relação às verbas com destinação específica, 26 

solicitamos que nos seja informado o seguinte: 27 

a. De onde e para quem vem o repasse? 28 

b. Qual o valor? 29 

c. Para ser gasto em quê? 30 

3.5- À Comissão de Formação dos CGU’s: Solicita esclarecimento sobre os problemas 31 

encontrados nas cartilhas do CGU.  32 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 33 

presentes. 34 

São Sebastião, 14 de novembro de 2019. Ata elaborada por Tereza Carmela Galdino da Costa. 35 

Lista dos presentes que assinam esta ata. 36 

Cláudia Prudente de Siqueira Canhadas  

Fernanda Carolina L. S. Paluri Cunha  

Henrique Cardoso dos Santos  

Roberto Lopes Salomão  
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